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Kuadri ligjor

Programi dhe plani i veprimit 2015-2020 për përmirësimin dhe zhvillimin e 
profesionit të kontabilitetit dhe auditimit në Republikën Serbe

Ligji për kontabilitetin dhe auditimin i Republikës Serbe (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës Serbe”, nr. 94/15)

Udhëzimet për zbatimin e mbikëqyrjes mbi operacionet e subjekteve tregtare 
që ofrojnë shërbime nga fusha e auditimit dhe kontabilitetit ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës Serbe", nr. 102/16) në zbatim për aktivitetet mbikëqyrëse të kryera 
në 2017
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Mbikëqyrja publike në
Republikën Serbe

KËSHILLI I 
KONTABILITETIT DHE 

AUDITIMIT

MF (shoqëritë e 
auditimit)

Komisioni i 
Monitorimit

OPK (audituesit)
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Sistemi i mbikëqyrjes publike

Ministria e Financave kryen mbikëqyrjen mbi 

operacionet e firmave të auditimit
2 punonjës

36 firma auditimi

196 auditues të autorizuar (161 me licencë të vlefshme)

Rreth 350 njësi ekonomike me interes publik
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Sistemi i mbikëqyrjes publike

Këshilli i Kontabilitetit dhe Auditimit i Republikës Serbe

− nxjerr opinion për propozimet për ligje dhe akte nënligjore në fushën 

e kontabilitetit dhe auditimit

− bën propozime për opinion për akte të përgjithshme të shoqatës 

profesionale

− shqyrton planin vjetor të mbikëqyrjes mbi audituesit ligjorë dhe 

firmat e auditimit

− shqyrton raportin vjetor të mbikëqyrjes mbi audituesit ligjorë dhe 

firmat e auditimit
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Sistemi i mbikëqyrjes publike

• Avantazhet

- Pavarësia nga audituesit ligjorë dhe firmat e auditimit që janë

objekt i mbikëqyrjes

- Financimi i siguruar

- Financimi i pavarur nga audituesit ligjorë dhe firmat e auditimit

• Mangësitë

- Numër i pamjaftueshëm personeli (auditues me përvojë)

- Mbikëqyrja shpesh nuk është brenda fokusit parësor të

Ministrisë së Financave
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Përputhshmëria me rregulloret e BE-së

Regjistri publik i audituesve të autorizuar dhe i firmave të auditimit

Rotacioni i audituesve mbështetet në parimin “7+3”

Raporti për transparencën

Ndalimi i ofrimit të shërbimeve jo audituese (me përjashtim të 

shërbimeve fiskale)

Mbikëqyrja mbi firmat e auditimit (NJEIP)

Pavarësia e organit të mbikëqyrjes publike

Transparenca e organit të mbikëqyrjes publike

Periudha e kryerjes së mbikëqyrjes - 6 muaj, d.m.th. 3 vjet (NJEIP)
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Përputhshmëria me rregulloret e BE-së

Testimi i kontrollit të angazhimit (ISQC 1)

Zbatimi i SNA

Dorëzimi i të dhënave në Ministrinë e Financave për të 

ardhurat nga shërbimet audituese dhe jo audituese
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(Mungesa e) Përputhshmërisë me rregulloret e BE-së

Ndalimi i ofrimit të shërbimeve fiskale
Kufizimet e të ardhurave që vijnë nga shërbimet jo audituese

në jo më shumë se 70% e të ardhurave të marra nga
shërbimet e auditimit

Kufizimi i tarifave që vijnë nga një klient i vetëm në jo më
shumë se 15% të tarifave gjithsej

 Informimi i entit rregullator lidhur me praninë e dyshimeve për
parregullsi

Elementet shtesë në opinionin e audituesit
Raporti shtesë për komisionin për auditimin
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Mbajtja e evidencave

Raportimi te entet rregullatore ose organet e mbikëqyrjes 

publike për NJEIP-të lidhur me shkeljet e rregulloreve

Dokumentimi i marrjes përsipër
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Aktivitetet e ardhshme

• Shtesa dhe ndryshime në ligjin e kontabilitetit dhe auditimit në 
2018

• Harmonizimi i mëtejshëm me rregulloret e BE-së
• Përmirësimet në sistemin e mbikëqyrjes publike dhe kontrollit 

të cilësisë
• Fuqizimi i kapaciteteve për zbatimin e mbikëqyrjes publike dhe 

kontrollit të cilësisë
• Zgjerimi i autoriteteve të Këshillit të Kontabilitetit dhe Auditimit 

lidhur me mbikëqyrjen mbi operacionet e Ministrisë së 
Financave



Faleminderit për vëmendjen!


